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Hysan, maść do nosa, 5 g
 

Cena: 29,39 zł

Opis słownikowy

Marka Hysan

Postać maść

Producent Ursapharm

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Witamina A

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Hysan, maść do nosa, 5 g

Wyrób medyczny.
To maść z witaminą A zalecana do intensywnej i długotrwałej pielęgnacji nosa.
Tworzy warstwę ochronną, która sprzyja procesowi regeneracji, przez co kojąco nawilża i pielęgnuje przedni odcinek nosa.
Ułatwia usuwanie strupów i skorup.
Rozprowadza się równomiernie dobrze na skórze i śluzówkach nosa.
Bez środków konserwujących.

Skład Hysan, maść do nosa, 5 g

Hysan jest maścią do nosa zwierającą witaminę A, która oprócz 250 j.m./g palmitynianu retinolu (witaminy A) zawiera płynną parafi nę o
wysokiej gęstości i niskiej gęstości, lanolinę i białą wazelinę.

Wskazania Hysan, maść do nosa, 5 g

Hysan maść do nosa jest stosowana do nawilżania i pielęgnacji przedniej części nosa, np. w przypadku bolesności spowodowanej
katarem. Ze względu na brak konserwantów jest bezpieczny i może być stosowany przez dłuższy okres czasu.
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Dawkowanie Hysan, maść do nosa, 5 g

Odkręcić nakrętkę.
Poprzez lekkie przyciśnięcie tuby wycisnąć niewielką ilość maści.
Bezpośrednio za pomocą końcówki tuby lub czystym koniuszkiem palca ostrożnie nałożyć wyciśniętą maść w okolicy przedsionka nosa
lub otworu nosowego.
Rozprowadzić równomiernie maść na śluzówce i przedsionku nosa lekko masując skrzydełka nosa.
Ze względów higieny i w celu uniknięcia ewentualnego przeniesienia zakażenia każda tuba maści do nosa powinna być używana tylko
przez jedną osobę.
Zaleca się wycieranie końcówki tuby po użyciu i dokładne zamykanie jej.

Informacje dodatkowe Hysan, maść do nosa, 5 g

Nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek z jej składników.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).
Po otwarciu należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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